Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
67. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 12. července 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1305/67/17
1306/67/17

Obsah
1) schvaluje program 67. schůze rady městského obvodu konané dne 12. července 2017.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
č.:
1040/42/08 z 24. září 2008,
1169/49/13 z 16. ledna 2013,
1514/63/13 z 14. srpna 2013,
2050/87/14 z 30. července 2014,
2110/90/14 z 10. září 2014,
11/1/14 z 19. listopadu 2014,
109/6/15 z 11. února 2015,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
241/13/15 z 20. května 2015,
249/13/15 z 20. května 2015,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
902/47/16 z 21. září 2016,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1307/67/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky na
částech pozemků parc. č. 3227/1, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 3228/1, ostatní
komunikace, ostatní plocha, oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o rozsahu služebnosti cca
296 m2, pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 1416/3, stojícího na parcele č. 2956/7,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0359/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky na částech
pozemků parc. č. 3227/1, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 3228/1, ostatní
komunikace, ostatní plocha, oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s panem xxxxx, dle přílohy
č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala informaci o změně rozsahu budoucího věcného břemene oproti původní žádosti
paní xxxxx, pověřené dle plné moci zastupováním paní xxxxx, bytem xxxxx, a o uzavření
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nové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu zpevněné plochy na části pozemku parc. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o celkovém rozsahu služebnosti cca 7 m2, pro napojení
pozemku parc. č. 566 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) až 2 c) předloženého
materiálu,
4) ruší usnesení č. 1223/63/17, bod č. 2, ze dne 17. května 2017,
5) rozhodla o uzavření nové smlouvy č. S 0362/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zpevněné plochy na části pozemku
parc. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
s paní xxxxx, dle přílohy č. 2 d) předloženého materiálu,
6) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 5 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. července 2017,

1308/67/17

1309/67/17

7) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0359/2017/MBaI a č. S 0362/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 5 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2017.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 14/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na služby pod názvem
„Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k.ú. Bartovice“, o výběru nejvýhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0317/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem:
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 3124/2,
700 30 Ostrava - Zábřeh, dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0317/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. srpna 2017,

1310/67/17

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
č. S 0317/2017/SŘDaŽP o dílo, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. srpna 2017.
1) projednala dodatek č. 4 vedený pod č. S 0366/2017/MBaI k pojistné smlouvě
č. 706-58635-19, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 4 vedený pod č. S 0366/2017/MBaI k pojistné smlouvě
č. 706-58635-19 sjednané s Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04
Praha 1, IČ 45272956, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 30. července 2017,
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 4 vedeného
pod č. S 0366/2017/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. července 2017.
1) bere na vědomí organizační opatření k XXIII. Bartovické pouti ke svaté Anně dne
29. července 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí konání ohňostroje dne 29. července 2017 ve 21:45 hodin v prostorách před
budovou ZŠ na ul. Bartovická a hasičskou zbrojnicí v Ostravě-Bartovicích,

1312/67/17

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci organizačního
opatření, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a vyvěšení oznámení o pořádání
společenských nebo kulturních akcí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 29. července 2017.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2) bere na vědomí bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit informování Magistrátu
města Ostravy o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 21. července 2017,

1313/67/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostravy
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 21. července 2017.
1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých
nabídek, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0367/2017/MBaI
na realizaci zakázky „ZŠ Radvanice – Etapa 1 – Stavební úpravy tělocvičny“ s dodavatelem,
který jako účastník zadávacího řízení předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2:
KAVIS, spol. s r. o.
Sídlo: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz
IČ: 47667664,
dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu,
2) schvaluje rozpočtové opatření č. 10, kterým se
snižují výdaje
na § 3113, pol. 5171
o 78 tis. Kč
zvyšují výdaje
na § 3113, pol. 6121
o 78 tis. Kč,
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 26. července 2017,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo
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č. S 0367/20176/MBaI dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. července 2017,

1314/67/17

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0367/2017/MBaI
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. července 2017.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Stavební úpravy u ul. Radvanická“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky
uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle platné vnitřní
směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Stavební úpravy u ul. Radvanická“ a o zaslání výzvy k podání nabídky
uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

1315/67/17

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 9. srpna 2017.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 331/2016/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0370/2017/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
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č. 305/2014/MBaI uzavřené dne 30. července 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0371/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, zastoupeného opatrovníkem statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, paní Pavlínou Vildovou, DiS,
o prodloužení nájemní smlouvy č. 371/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy
č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0372/2017/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, zastoupeného opatrovníkem statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Radvanice a Bartovice, paní Pavlínou Vildovou, DiS, dle přílohy č. 6
předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu,
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0356/2017/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, k 31. červenci 2017, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) bere na vědomí zápis č. 8/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 9 předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0373/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. července 2017,

1316/67/17

12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku, smluv a dohody dle bodů
č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2017.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Sídelní zeleň - Fryštátská
v k.ú. Radvanice“, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zaslání výzvy uchazečům
k podání nabídky na zhotovitele předmětné zakázky v rozsahu a za podmínek dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
4. Ing. Miroslav Jílek, specialista zadávacích řízení společnosti Dobrá zakázka s.r.o.
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Petra Janečková, pověřena zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
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4. Ing. Jiří Zapletal, specialista zadávacích řízení společnosti Dobrá zakázka s.r.o.
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
4. Ing. Miroslav Jílek, specialista zadávacích řízení společnosti Dobrá zakázka s.r.o.
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Petra Janečková, pověřena zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
4. Ing. Jiří Zapletal, specialista zadávacích řízení společnosti Dobrá zakázka s.r.o.
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: dle zákonných lhůt.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

